סדרי הרשמה לנישואין
מזל טוב!! אנו שמחים לטפל בפנייתכם לרישום נישואין.
בני זוג ,העומדים להינשא ,בין אם הם רווקים ,גרושים או אלמנים ,ובתנאי שמלאו להם  18שנים לפחות,
חייבים להופיע יחדיו באופן אישי בפני רב "רושם נישואין" ,לבירור פרטים מדויקים של הזוג ,והכנת תיק
נישואין .פתיחת תיק נישואין מתבצעת לא פחות מחודש וחצי לפני מועד הנישואין!
אנא קראו היטב את הדף – אם עדיין יהיו לכם שאלות – פנו אל ורדית 052-8990325

לשם פתיחת תיק נישואין ,על בני הזוג לתאם זמן עם הרב ולהצטייד בדברים הבאים:

□
□ תעודת נישואין של ההורים צילום ברור! להורים גרושים – יש להביא תעודת גירושין ומעשה בית דין.
□ תמונת פספורט של כל אחד מבני הזוג לא תמונה ממחשב וכדו'
□ טופס החתמת עדים לחתן  +טופס לכלה – מצ"ב .כל אחד יחתים  2מכרים שאינם קרובי משפחה! רצוי רב.
□ טופס אישור רב מקדש – מצ"ב – להחתים את הרב שיערוך חופה .ניתן להשלים במייל ,לאחר פתיחת התיק.
□ אישור מדריכת כלה – מצ"ב טופס – להחתים את מדריכת הכלה .ניתן להשלים לאחר פתיחת התיק.
□ צילום תעודת כשרות של האולם ואו הקייטרינג ,שיהיה בתוקף לתאריך האירוע.
□ תשלום – אגרת רישום נישואין בסך ₪ 717
תעודת זהות כולל הספח צילום ברור! לא רישיון נהיגה.

עדיפות ראשונה – תשלום טלפוני בכרטיס אשראי אצל ורדית ( 02-9969145יש גם תא קולי ונחזור)
עדיפות שניה – בהמחאה – לפקודת מועצה דתית הר חברון
עדיפות שלישית – במזומן אצל הרב – סכום מדויק ללא צורך ב"עודף"
מי שמביא אישור סטודנט/ית ,חייל/ת ,שירות לאומי ,תלמיד ישיבה זכאי ל  40%הנחה  -והתשלום .₪ 430

 גרוש או גרושה ימציאו תעודת גירושין מקורית  +מעשה בית דין.
 אלמן או אלמנה ימציאו תעודת פטירה מקורית של בן/בת הזוג.
 תייר או תושב חו"ל הנרשם לנישואין בארץ ,חייב להציג אישור מרבנות מוסמכת בארצו,
או מבית דין רבני מוסמך בישראל ,המעיד על מעמדו האישי .על המסמכים להיות מקוריים.
 גר או גיורת ימציאו תעודת גירות מקורית מבית דין רבני מוסמך בישראל,
ואישור המרת דת ממשרד הדתות .גיור שנעשה בחו"ל ,חייב אישור בית דין מוסמך בארץ.
 עולים חדשים שעלו אחרי  1990יביאו אישור יהדות ורווקות מבית דין  +תעודת עולה.

כאמור ,יש לתאם מראש את זמן הרישום עם הרב!

אנא הקפידו על ההוראות!

רב רושם נישואין בהר חברון הרב משה אליעזר הלוי רבינוביץ
רושם בביתו בבית חג"י  050-8743562או טלפקס02-9960545 :
בציר המזרחי בלבד! ניתן להיעזר ברב יעקב אוהב ציון
רושם בביתו בישוב כרמל 052-8903506

